
pela empresa BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 00.000.208/0001-00, e, que após 
análise, foi julgada HABILITADA a empresa: BRB 
BANCO DE BRASÍLIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 00.000.208/0001-00; por cumprir com todos os critérios 
e exigências definidos no edital. Os interessados, querendo, 
terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, na forma do 
art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8666/93, interpor recursos 
pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de publicação na imprensa oficial. 
Anápolis – GO, em 30 de setembro de 2021.

JEFFERSON ADRIANO LIMA DE SOUSA
Presidente da CPL

TERMO ADITIVO I DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 
Nº 011/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS E A EMPRESA VOAR TURISMO EIRELI-
EPP, NAS CONDIÇÕES ABAIXO CONSIGNADAS:

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.067.479/0001-
46, com sede administrativa na Avenida Brasil nº 200, 
Centro Administrativo Municipal, Anápolis-GO, neste ato 
representado pelo Prefeito Sr. Roberto Naves e Siqueira, 
inscrito no CPF sob o nº 901.770.701-10 e Secretário 
Municipal de Saúde, Sr. Júlio César Teles Spíndola, CPF: 
763.645.181-68, denominado CONTRATANTE, e, do outro 
lado, VOAR TURISMO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.585.506/0001-01, com sede na Quadra 208 Sul, 
Av. LO 03, Lote 16, Sala 02, Plano Diretor Sul, Palmas/
TO, CEP: 77.020-542, neste ato representada por Fábio José 
Tavares, inscrito no CPF sob o nº 033.068.949-58, doravante 
denominada CONTRATADA, resolveram, à vista do que 
consta no Processo Administrativo n° 000020140/2020, 
celebrar o presente Termo Aditivo I de Acréscimo de 25% ao 
Contrato n° 011/2021, celebrado em 26/02/2021, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO
Fica acrescido ao Contrato n° 011/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços para fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais, e passagens terrestres nacionais, 
operacionalização de reservas, emissão, marcação, remarcação 
e endosso de bilhetes, a importância de R$ 83.923,10 (oitenta 
e três mil novecentos e vinte e três reais e dez centavos), 
que corresponde a 25% do seu valor total, que passará de 
R$ 335.692,40 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e 
noventa e dois reais e quarenta centavos) para R$ 419.615,50 
(quatrocentos e dezenove mil seiscentos e quinze mil reais e 
cinquenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
A vigência do Contrato n° 011/2021, celebrado entre as partes 
em 26/02/2021, permanece inalterada, ou seja, de 26/02/2021 
a 31/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 011/2021, celebrado entre as partes 
em 26/02/2021, não colidentes com o presente termo. 
E, por estarem justos e celebrados, assinam o presente termo 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos. 
Anápolis/GO, 29 de setembro de 2021.

PORTARIA Nº 195 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE 
FISCAL DO CONTRATO ORIUNDO DO 
PROCESSO Nº 000045371/2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ANÁPOLIS, Sr. Júlio César Teles Spíndola, inscrito no CPF 
nº. 763.645.181-68, usando de suas atribuições legais e nos 
termos da legislação vigente,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora DANIELLA CARDOSO 
SILVA, CPF n° 711.618.211-04, Cargo: Gerente de Atenção 
Básica, e-mail: dab@anapolis.go.gv.br, como fiscal do 
contrato oriundo doprocesso nº 000045371/2021, que tem 
por objeto a locação do imóvel sito a Av. Pedro Ludovico, 
Quadra A, Lotes 19 e 20, Jardim Ana Cláudia, Anápolis/GO, 
destinado para instalação e funcionamento da Unidade de 
Estratégia de Saúde da Família – USF Vivian Parque.
Art. 2º - Cabe ao Fiscal do processo fiscalizar, acompanhar 
e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o 
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob 
pena de responsabilidade:
I – anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à 
execução do processo, inclusive com a juntada de documentos, 
em ordem cronológica, necessários ao bom acompanhamento 
do processo, determinando as providências necessárias à 
correção das falhas ou defeitos observados com estabelecimento 
de prazo para a solução;
II – transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações 
de prazos, cronogramas de execução e especificações do 
projeto, quando for o caso e após autorização expressa da 
autoridade superior;
III – dar imediata ciência formal a seus superiores dos 
incidentes e das ocorrências da execução que possam acarretar 
a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
IV – adotar as providências necessárias para a regular execução 
do processo;
V – promover, com a presença de representante do contratado, 
a medição e verificação dos serviços e fornecimentos já 
efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros 
documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para 
o recebimento de pagamentos;
VI – manter controle do cronograma físico- financeiro do 
processo;
VII – verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços 
entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento, 
quando não atenderem aos termos do processo;
VIII – esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, 
solicitando ao setor competente da Administração, se 
necessário, parecer de especialistas;
IX – acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, 
mantendo interlocução com o fornecedor e/ou prestador quanto 
aos limites temporais do processo;
X – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a 
respeito da necessidade de adoção de providências visando à 
prorrogação do prazo processual, antecipadamente ao término 
de sua vigência, observados os prazos exigíveis para cada 
situação, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;
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XI – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, 
acerca da necessidade de adoção de providências visando à 
deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente 
ao término da vigência contratual, observadas as peculiaridades 
de cada objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca 
inferiores a 120 (cento e vinte) dias;
XII – observar se as exigências do edital e do processo foram 
atendidas em sua integralidade;
XIII – fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, 
se houver, de manter, durante toda a execução do processo, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 3º - Ao Fiscal do Processo responderá aos órgãos de 
controle nos casos de inexatidão na execução das tarefas que 
lhe são atribuídas no art. 2° ou de omissão, em especial:
I – na constatação da ocorrência de mora na execução;
II – na caracterização da inexecução ou do cumprimento 
irregular do previsto no processo, especificações, projetos e 
prazos;
III – na comunicação formal às autoridades superiores, em 
tempo hábil, de fatos cuja solução ultrapasse a sua competência, 
para adoção das medidas cabíveis;
IV – no recebimento provisório ou emissão de parecer 
circunstanciado para o recebimento definitivo do objeto 
contratual pela Administração, sem a comunicação de falhas 
ou incorreções;
V – na ocorrência de liquidação de obrigação não cumprida, 
executada de forma irregular ou incompleta, pelo contratado, 
e emissão indevida de autorização para pagamento da 
contraprestação.
Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, aos 29 de setembro de 2021.

JÚLIO CÉSAR TELES SPÍNDOLA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 197 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ANÁPOLIS, Sr. Júlio César Teles Spíndola, inscrito no CPF 
nº. 763.645.181-68, usando de suas atribuições legais e nos 
termos da legislação vigente,
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, nos termos dispostos no 
artigo 196 da Constituição da República de 1988;
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
na qual declara emergência Declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência da saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a classificação pela Organização Mundial da 
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo 
Coronavírus;

Considerando o Decreto nº 9.848, de 13 de abril de 2021 
e suas alterações, emitido pelo Estado de Goiás, que dispõe 
sobre as medidas a serem adotadas no Estado de Goiás em 
razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal N° 46.266 de 14 de 
abril de 2021, o qual redefine as disposições acerca do 
funcionamento dos setores produtivos e entretenimento e lazer 
durante a pandemia gerada pelo coronavírus (COVID-19) e 
suas variantes.
Considerando o decidido pelo plenário do Supremo Tribunal 
Federal na sede da ADI 6341, que considerou constitucional 
a atuação concorrente entre os entes federados na 
regulamentação de procedimentos sanitários para prevenção 
e combate à pandemia gerada pelo COVID-19.
Considerando a Lei Complementar 377 de 05 de junho 
de 2018 que institui o código sanitário do município de 
Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará 
de licença sanitária e alvará de licença sanitária veicular, 
configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo 
descumprimento da legislação e dá outras providências.
Considerando que a o alvará de licença sanitária terá a 
validade de um ano a partir da data de emissão e deverá ser 
renovado por períodos iguais e sucessivos.
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 
e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município de Anápolis.
Considerando o imperativo do planejamento e das devidas 
diligências quanto às ações de fiscalização e controle 
sanitários, realizadas por este órgão frente à pandemia, de 
fundamental relevância e necessidade neste momento.
Considerando, enfim, a atual situação do órgão sanitário, as 
demandas acumuladas de serviço e também as dificuldades de 
ordem administrativa para o adequado e devido cumprimento 
a tempo e a ordem das fiscalizações para o licenciamento 
sanitário.
RESOLVE:

Art. 1°. Prorrogar, em caráter excepcional e temporário, o 
prazo de validade do Alvará de Licença Sanitária, Alvará de 
Vigilância Sanitária Veicular, Alvará de Licença Sanitária 
Provisório para as atividades, veículos e/ou estabelecimentos 
que já se encontram devidamente licenciados e em 
funcionamento e cuja renovação da licença é obrigatória, nos 
seguintes termos:
I. Aos estabelecimentos e/ou atividades que tiverem 
seu alvará de licença sanitária com vencimento entre os dias 
de 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, a validade 
destas licenças será prorrogada para o dia 31 de dezembro de 
2021.
II. Aos estabelecimentos e/ou atividades que tiverem seu 
alvará de licença sanitária com vencimento entre os dias de 01 
de janeiro de 2021 e 30 de dezembro de 2021, a validade destas 
licenças será prorrogada para o dia 31 de dezembro de 2021.
Parágrafo único. Esta portaria não será aplicada aos 
estabelecimentos que estejam iniciando o exercício de suas 
atividades.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, aos 30 de setembro de 2021

JÚLIO CÉSAR TELES SPÍNDOLA
Secretário Municipal de Saúde
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